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  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ารวจดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 
2558 อยู่ทีร่ะดบั 82.8 เพิม่ข้ึนจากเดือนสิงหาคมทีร่ะดบั 82.4 เป็นการปรบัเพิม่ข้ึนคร ัง้แรกในรอบ 9 เดือน ซึ่งเป็นผลจากการมี
ค าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี โดยเฉพาะค าสัง่ซือ้จากต่างประเทศ รวมถึงค่าเงินบาททีอ่่อนค่าลงซึง่ถือเป็นปจัจัยบวกต่อ
การส่งออกในเดอืนกนัยายน ส่วนค่าดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้า อยู่ที่ระดบั 102.6 เพิ่มขึ้นจากระดบั 102.0 ในเดือน
สงิหาคม สะทอ้นว่าผู้ประกอบการเชื่อม ัน่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิชุดใหม่ของรฐับาลภายหลงัการปรบัคณะรฐัมนตรีโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่มาตรการกระตุ้นระดบัรากหญ้าของรฐับาลและมาตรการช่วยเหลอืผู้ประกอบการเอสเอม็อจีะช่วยสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไปได ้โดยขอ้เสนอแนะของผู้ประกอบการทีม่ต่ีอภาครฐั ผู้ประกอบการต้องการใหร้ฐัเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการทีร่ฐับาลไดอ้นุมตัิไปแลว้ เร่งเจรจาการคา้กบัประเทศทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อขยายตลาดและลด
อุปสรรคทางการคา้ระหว่างกนั พร้อมทัง้ต้องการใหร้ฐับาลสนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน
เพิม่มากขึน้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงยอดผลิตรถยนต์เดือนกันยายน 2558 อยู่ที ่171,496 คนั 
เพิม่ข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมาร้อยละ 4.38 เป็นผลจากการผลิตเพือ่ส่งออกทีเ่พิม่ข้ึน โดยการส่งออกรถยนต์เดือน
กนัยายนอยู่ที่ 124,952 คนั เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 28.06 เน่ืองจากมีการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่ไปยงัตลาด
ตะวนัออกกลาง และส่งออกรถอโีคคาร์ไปตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือเพิม่ขึน้ ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนกนัยายนอยู่ที ่
61,863 คนั ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.5 ส่งผลใหม้กีารปรบัลดตวัเลขประมาณการผลติรถยนต์ปี 2558 จากเดิมที่คาด
ว่าจะผลติไดถ้ึง 1.95-2 ลา้นคนั ลดลงเหลอื 1.9 ลา้นคนั อนัเป็นผลจากการปรบัลดเป้าหมายยอดขายภายในประเทศลง 50,000-100,000 
คนั แต่การผลติเพื่อส่งออกยงัคงเป้าเดมิที ่1.2 ลา้นคนั กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยผลการเปิดประมูลข้าว 
สต๊อกรฐับาล คร ัง้ที ่7/2558 ปริมาณ 4.45 แสนตนั ซึง่มีผู้เสนอราคาสงูสดุ 12 ราย ผลปรากฏว่าได้รบัการอนุมติัขายเพียงแค่ 4 
ราย ปริมาณราว 1 แสนตนั โดยผู้ทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัิเน่ืองจากมกีารเสนอต ่ากว่าราคาขัน้ต ่า (ฟลอร์ แวล)ู ทีก่ าหนดไว ้ซึง่การประมูล
ครัง้น้ีแมว่้าภาคเอกชนจะเสนอราคาสงูหรือใกลเ้คยีงกบัการประมลูรอบทีผ่่านมา แต่เน่ืองจากราคาขา้วในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากกระแส
ข่าวทีอ่นิโดนีเซยีซือ้ขา้วไทยและเวยีดนามส่งผลใหร้าคาขายรอบน้ีจึงสูงกว่ารอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในรัฐบาลชุดปจัจุบันได้มีการ
ประมลูขา้วมาแลว้ทัง้หมด 11 ครัง้ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2557 เป็นต้นมา โดยอนุมตัิขายแลว้ 4.669 ลา้นตนั มลูค่า 50,635 ลา้นบาท 
  คณะรฐัมนตรไีฟเขียวมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรพัย ์ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยกู้ ลดค่าโอนและ
จ านองเหลือรอ้ยละ 0.01 พรอ้มหกัลดหย่อนภาษีรอ้ยละ 20 ได้ 5 ปีๆ ละเท่าๆ กนั โดยตีกรอบ “บ้านหลงัแรก-ห้ามโอนใน 5 ปี” 
ราคาไม่เกนิ 3 ลา้นบาท ผู้กูม้รีายไดไ้ม่เกนิ 3 หมื่นบาทต่อเดอืน คาดสญูรายได ้16,000 ลา้นบาท ดา้นธนาคารคาดยนัยอดโอนพุ่งแตะ 5 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เช่ือมัน่อุตสาหกรรม ก.ย. อยู่ท่ีระดบั 82.8 เพ่ิมขึน้คร ัง้แรกรอบ 9 เดือน  

 ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์ ก.ย. เพ่ิมขึน้ 4.38% จากการส่งออกเพ่ิมขึน้ ขณะยอดขายในประเทศลดลง 
 ต่อเน่ือง ส่งผลปรบัลดเป้าการผลิตเหลือ 1.9 ล้านคนั จากเดิม 1.95-2 ล้านคนั  

 พาณิชยเ์คาะขายข้าวสต็อกรฐัรอบ 7 แค่แสนตนั เหตุราคาข้าวในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ 

 ครม. คลอดมาตรการเรา้ใจกระตุ้นภาคอสงัหาฯ  
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 12-16 ตุลาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 172  ประจ าวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 
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แสนลา้นบาท ในระยะเวลา 6 เดอืน ขณะภาคเอกชนคาดส่งผลอสงัหาริมทรพัยปี์น้ีขยายตัวได้ร้อยละ 10-13 มาตรการดงักล่าวถือเป็น
การช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัผู้มรีายไดน้้อยถึงปานกลางทีต่้องการซือ้บ้าน รวมทัง้ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัผู้ที่ไม่สามารถเข้า ถึง
แหล่งเงินของธนาคารพาณิชยไ์ดใ้ชบ้ริการผ่านธนาคารเฉพาะกจิของรฐั นอกจากน้ียงัช่วยกระตุ้นยอดขายของภาคอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ยอดคงคา้งในตลาดเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้เขตหวัเมอืงใหญ่ เช่น พทัยา ภูเก็ต เชียงใหม่ 
อุดธานี และขอนแก่น น่าจะมส่ีวนช่วยใหภ้าคอสงัหารมิทรพัยม์คีวามคกึคกัเพิม่มากขึน้ 
 

 
 

 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยการประชุมประจ าปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงลิมา ประเทศ
เปรู ซึ่งเจ้าหน้าทีข่องธนาคารกลางจากประเทศต่างๆ ได้กล่าวในการประชุมว่าต้องการให้ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) 
ตดัสินใจข้ึนอตัราดอกเบี้ยเพือ่ลดความไม่แน่นอน ดกีว่าการที ่Fed ชะลอการขึน้อตัราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ เพราะจะท าให้ความผัน
ผวนในตลาดโลกยดืเยือ้ต่อไป และไดเ้ตรียมรบัมอืกบัความเสีย่งและความผนัผวนทีอ่าจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยของ Fed 
ในขณะที ่IMF สนับสนุนการชะลอการปรบัข้ึนอตัราดอกเบี้ย เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจจีน
ชะลอตวัลงอย่างชดัเจนส านักงานศลุกากรจีนรายงานการส่งออกจีนในเดือนกันยายน2558 ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน แต่ดขีึน้จากเดอืนก่อนทีล่ดลงร้อยละ 5.6 แมว่้าการส่งออกของจีนจะดขีึน้แต่กย็งัคงติดลบ ส่งผลใหธ้นาคารกลางจีน
ใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิม่เติมเพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้เงินกู้ของลูกค้ามาเป็น
สนิทรพัยค์ า้ประกนัเพื่อยมืเงินทุนดอกเบี้ยต ่าจากธนาคารกลางเพื่อน าไปปล่อยกูใ้หก้บัธุรกจิเอกชนรายย่อย 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่47.12 เหรียญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัลน้ตลาด หลงัส านกังานพลงังานสากล (IEA) คาดการณ์ว่าตลาดน ้ามนัโลกจะยงัคงประสบ
กบัภาวะน ้ามนัลน้ตลาดจนถึงปีหน้า ทัง้น้ีเน่ืองจากความต้องการน ้ามนัโลกทีล่ดลงตามสภาพเศรษฐกจิ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (19-23 ตุลาคม 2558)        

 จีดพีจีีน ไตรมาส 3/2558 
 

 

 ธนาคารกลางประเทศต่างๆ เรยีกรอ้งให้ Fed ขึน้ดอกเบีย้ ขณะท่ี IMF สนับสนุนให้ Fed ชะลอการขึน้ดอกเบี้ย 
เน่ืองจากเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวั 

 การส่งออกจีน ก.ย. หดตวั 3.8% 

 ธนาคารกลางจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพ่ิมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัล้นตลาด 

 


